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Råås Lilla Blå
Rikt linjer och löften 

från Råå IF:s ungdomsverksamhet
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Råås Lilla Blå
Riktlinjer och löften från Råå IF:s 
ungdomsverksamhet
Råå IF anno 1921 - en anrik förening 
med stolta traditioner!
Vår ambition är att skapa bra förutsätt-
ningar för våra ungdomar att mötas kring 
fotbollen som både idrott och en plats för 
gemenskap. En stolt tradition, ett brett 
engagemang och en stark klubbkänsla 
är alla delar av Råå IF:s varumärke.  
Genom vår verksamhet vill vi bidra till 
ungdomars fysiska och sociala utveck-
ling. Kamratskap, rent spel, att göra sitt 
bästa i med och motgång och att träna 
upp en bra självkänsla är värderingar 
som Råå IF står för. Vi vill också påverka 
våra ungdomars kunskap om sunda 
levnadsvanor genom att informera om 
vikten av att äta rätt sammansatt kost, 
att få rätt mängd sömn och inte minst 
riskerna med alkohol, tobak och droger.
I vårt träningsupplägg ingår att ungdo-
marnas studier inte får försummas och 
att ungdomarna inte ska hindras att delta 
i andra idrotter.

Ungdomsverksamhetens mål och 
ledstjärnor
I Råå IF ska orden glädje och gemen-
skap vara ledord för ungdomsverksam-
heten. Råå IF:s ungdomsverksamhet   
ska satsa på bredden, men även 
 erbjuda utmanande träning för utveck-
ling av talanger. Genom att bedriva en 
nivå anpassad träning ska alla spelare 
utvecklas individuellt utifrån sina egna 
förutsättningar. 
Ungdomar i Råå IF ska utbildas i att 
 spela en offensiv fotboll där Kämpar-
anda, Kreativitet och Kvalitet i passnings-
spelet är viktigast (de tre K:na). 
Målet för Råå IF är att ha en väl fung-
erande ungdomsverksamhet med lag 
i alla åldersgrupper, som kontinuerligt 
producerar talanger som kan lyftas upp 
till seniorverksamheten.

Välutbildade ledare
Tränare och ledare med aktuell kunskap 
är viktigt för att vi ska kunna erbjuda 
bra träningar åt våra ungdomar. Därför 
är Per Bjärbo, med gedigen erfarenhet 
som kursledare inom Skåneboll, utbild-
ningsansvarig i Råå IF. Föreningen följer 
Svenska Fotbollförbundets rekommen-
dationer och erbjuder tränarutbildning 
både internt och externt. 

Policy avseende
rasism, mobbing och våld 
Vi arbetar aktivt med att bekämpa 
 diskriminering, trakasserier, mobbing, 
hot och våld genom att förmedla 
 kunskap och ansvarstagande. Var och 
en har ett personligt ansvar att ingripa 
när någon utsätts för mobbing, hot eller 
våld. Kränkande och diskriminerande 
behandling eller bemötande motarbetas 
alltid.
Varje lag ska inför säsongsstart diskutera  
moraliska och etiska frågor utifrån 
 kamrat- och idrottsmannaskap och 
komma överens om vilka regler som ska 
gälla inom laget.
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Hederskodex för ungdomsledare i Råå IF
Ledare i Råå IF:s ungdomssektion ska 
arbeta för att alla som vill spela fotboll 
ska få möjlighet att göra detta med bästa 
möjliga förutsättningar. Vi ska värna om 

Allmänt om träning 
Tonvikten ska läggas på en allsidig 
träning, speciellt i de yngre åldersgrup-
perna upp till 13-års ålder då motori-
ken utvecklas som mest. Varje träning 
ska innehålla så många bollkontakter 
som möjligt per spelare för att utveckla 
tekniken, ju yngre barn desto mer lek. 
Ungdomar som sysslar med fler idrotter 
än fotboll ska inte hindras utan tvärtom 
uppmuntras till detta. Ledaren ska hjälpa 
till att samordna de olika träningarna 
och matcherna så att det är möjligt att 
både utföra fotboll och annan idrott. På 
sikt utvecklas rörelserna och framför allt 
spelsinnet genom att ungdomarna tränar 
olika saker och detta innebär även att de 
blir bättre fotbollsspelare.

Allmänt om matcher
Alla barn som tränar i något av Råå 
IF:s ungdomslag ska erbjudas att spela 
matcher. Träningsflit uppmuntras men 
får inte vara mätstock vid uttagning till 
match förrän barnen är stora nog att 
själva kunna ta sig till träningarna. På 
matcherna är det viktigt att alla barn får 
speltid att hinna utvecklas på. Talanger 
kan få prova spel i en högre åldersgrupp 
för att få  utmaningar, dock är det viktigt 
att  spelarna matchas med måtta för att 
undvika skador. Riktmärket i föreningen är 
att det ska vara mer träning än matcher.
Under matcherna ska ledarna inte 
i nstruera för mycket. Spelarna ska 
uppmuntras att ta egna beslut och att 
lära sig av sina framgångar och misstag. 
I Råå IF ser vi positivt på att rotera så att 
alla spelare får prova på alla positioner 
på plan under säsongen, det utveck-
lar deras spelsinne och mångsidighet 
som spelare. Även vilka som börjar på 
bänken, vem som ska vara lagkapten, 
slå frisparkar och så vidare ska variera 
mellan matcherna.

•	 Är	först	på	plats	och	lämnar	sist

•	 Verkar	för	att	det	viktigaste	med		fotboll	är	att	ha	roligt

•	 Uppträder	på	ett	schysst	sätt	mot	motståndarnas	spelare,	
ledare,  föräldrar och åskådare

•	 Följer	reglerna	och	respekterar		domare	och	funktionärer

•	 Uppmuntrar	och	motiverar,	såväl	på	match	som	på	träning

•	 Bär	sina	Råå	IF	profilkläder	vid	alla	
 tillfällen då man representerar  föreningen

•	 Skapar	bra	föräldrakontakter	

•	 Driver	och	utvecklar	en	god	laganda

•	 Drivs	av	att	få	utveckla	individ	och	lag	

•	 Visar	respekt	och	gott	kamratskap	gentemot	andra	
 människor oberoende av hudfärg, religion, funktions-
förmåga, kön eller sexualitet

gemenskapen och kamratandan och ge 
ungdomarna en positiv syn på sina 
medmänniskor. En riktig Råå IF:are är en 
duktig ledare som:
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Publik
Föräldrar, syskon och vänner hälsas 
varmt välkomna att stötta lagen under 
matcher, det betyder mycket för spe-
larna. Uppmuntrande tillrop och applåder 
lyfter ungdomarna och skapar en bra 
stämning kring matchen. 
Negativa kommentarer och tillmälen 
om/till domaren, motståndarna eller våra 
egna spelare accepteras däremot inte då 
det går emot Råå IF:s värderingar. 
I Råå IF ställer alla upp på Svenska 
Fotbollförbundets satsning på schysstare 
fotboll, ”Fair Play Generation”, och på 
Skånebolls ”Nolltolerans” som handlar 
om att eliminera verbalt och fysiskt våld. 
Viktigt att tänka på som publik är också 
att det är lagets ledare och tränare som 
ska coacha laget, ingen annan.

Arrangemang
Råå IF medverkar årligen i ett flertal 
 arrangemang, detta för att kunna  erbjuda 
klubbens medlemmar så mycket som 
möjligt utan att det syns på medlems-
avgiften. Saker som klubben betalar 
för är exempelvis matchkläder, domar-
avgifter, vaktmästare som sköter planer 
och omklädningsrum, cup- och serie-
avgifter. Exempel på uppgifter att hjälpa 
till med är att koka kaffe, bemanna kiosk 
eller marknadsstånd, laga mat under 
 fotbollsskolan, vara funktionär under 
cuper etc. Råå IF:s Föräldraförening  
är samordnare och alla föräldrar är 
 välkomna i gemenskapen!

Våra stora arrangemang är:
•	 Fotbollskola	(juli)
•	 Bakluckeloppis	
 (söndagar under utomhussäsongen)
•	 San	Siro	Cup	för	barn	7-8	år	

 (september)
•	 Råå	IF:s	Damcup	(november)	
•	 Råå	julmarknad	
 (helgen före 1:a advent)
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”Vi är vita, vi är blå. 

Vi är dom som håller på… ååååh Råå!”

Forza Råå!

Vill du engagera dig i stans trevligaste fotbollsklubb? 

Kanske är du ingen fotbollsexpert men däremot en 

baddare på att snickra eller bygga hemsidor 

– vi välkomnar alla talanger!

Råå Idrottsförening
Vår vision - Rätt division - 1234567

Råå Idrottsförening
       Råå	IF	Idrottsplats/kansli:	Starkoddersgatan,	Råå.	Telefon:	042-26	00	84.

E-post: info@raaif.se. Hemsida: www.raaif.se 

Alla bilder: Marielle Andersson Gueye


